Vynikajúca kvalita, vysoký výkon spojený s úžitkovou hodnotou, výnimočne úsporný turbodiesel common rail 2.2 DiCOR, jedinečne oblé tvary a pozoruhodné terénne vlastnosti.
To je XENON – nový TATA Pickup!
Predná časť je robustná, masívna s veľkou nosnosťou, robustným nárazníkom a hliníkovou výstuhou
pre motor dodáva vozidlu estetickú ale aj funkčnú ochranu odspodu.
Dvoj- alebo päťmiestna verzia kabíny poskytuje cestujúcim vysoký pocit komfortu doplnený tvarovanými
sedadlami s bočnými opierkami, ktoré poskytujú dostatočnú oporu tela aj na dlhšie vzdialenosti.
TATA XENON je postavený na robustnom oceľovom ráme s pozdĺžnými a priečnymi výstuhami vpredu torzným a vzadu listovým odpružením, ktoré predurčujú toto vozidlo na prepravu ťažkých nákladov. Spolu s motorom DiCOR, 140 Ps a 320 Nm, elektricky pripínateľnej štvorkolky s diferenciálom so
zvýšenou svornosťou (LSD) a redukčnou prevodovkou dodávajú vozidlu excelentnú manévrovateľnosť
a prejazdnosť i v tých najťažších terénoch.
TATA XENON je možné objednať v piatich verziách, či už terénnej a cestnej alebo dvoj- a päťmiestnej,
s pevnou nadstavbou s hliníkovými bočnicami alebo vyklápateľnou nadstavbou alebo so špeciálnou uzatvárateľnou hornou nadstavbou, ktorá
dodáva vozidlu dominantný výzor na cestách aj necestách.
Objavte nový TATA XENON – nechajte sa očariť inovatívnosťou a funkčnosťou vozidla, ktoré prekračujú všetky predstavy a spolu s technologickým pokrokom a dizajnom buduje nové hranice.
Budujte ich s TATA XENON...

Nový druh...nové tvary...nové hranice...

Model
Rozmery (mm)
Celková dĺžka
Celková výška
Celková šírka
Rázvor
Svetlá výška
Hmotnosti (kg)
Prevádzková hmotnosť
Celková hmotnosť
Užitočná hmotnosť
Nebrzdený / brzdený príves
Motor
Typ
Zdvihový objem / Počet valcov
Vŕtanie / zdvih
Kompres.pomer
Max.výkon
Max. krút.moment
Palivo
Alternátor
Prevodovka
Typ

Singla Cab

XENON 4 x 4
Singla Cab
Double Cab

Single Cab Long

4800
1765
1860
2825

5125
5125
4800
1765
1765
1765
1860
1860
1860
3150
3150
2825
205 pri najnišom bode difercenciálu:300 pri náprave

5125
1765
1860
3150

1825
2950
1125

1935
2950
1015

2025
2950
925

1650
2950
750 / 2000

1915
2950
1035

TATA DICOR 05
2179 ccm / 4
85,0 x 96,0 mm
17.2 : 1
103 kW 4000 ot/min
320Nm 1700 - 2700 ot/min
Motorová nafta
12V, 90A

Farebné prevedenia

G 76 5/3,87 s rýchlobehom, 5 dopredu + 1 dozadu

Pohon kolies/rozvodovka
Spojka
Ostatné hodnoty
Počet sedadiel
Priemer otáčania - stopový
Predný záves
Zadný záves
Riadenie
Brzdy
Rozmer pneumatík / diskov kolies
Objem palivovej nádrže
Rozmery nákl.priestoru d/š/v (mm)
Spotreba paliva (l/100km)
CO2 -Emisia
Max. rýchlosť
Sériová výbava

XENON 4 x 2
Double Cab

Zadný / -

Zadný / elektricky spinateľná predná náprava počas jazdy (4H)
+ redukcia (4L) s LSD(diferenciál so zvýšenou svornosťou)

Suchá mechanická, hydraulicky ovládaná, s bezazbestovým obložením
2
11 m

5
2
2
5
12 m
12.65 m
11 m
14.15 m
Nezávislé s dvojitým ramenom s torznou tyčou
Listové perá, pevná náprava
Posilňovač riadenia s výškovo nastaviťelným volantom
Dvojokruhové s posilňovačom, vpredu kotúčové chladené, vzadu bubnové
215/75 R15 104 Q - 205/80 R16 104 Q - 215/75 R16 104 Q - 5.5 Jx16
65 l
1880 / 1414 / 400
1429 / 1414 / 400
1880 / 1414 / 400
1429 / 1414 / 400
9.6 / 7.5 / 8.3
9.6 / 7.5 / 8.3
9.6 / 7.5 / 8.3
9.6 / 7.5 / 8.3
9.6 / 7.5 / 8.3
219 g/km - Euro 4
160 km/h
160 km/h
160 km/h
160 km/h
160 km/h
Centrálne zamykanie s DO
Elektricky ovládané svetlomety
Elektricky vyhriev. zadné sklo
Zadné hmlové svetlo
Uzamk. odkladací priestor

El.sťahovanie okien 2x / 4x
El. spín. uzávierka+redukcia
El.vyhriev.a ovlad. vonkajšie zrkadlá
Nárazník a zrkadlá vo farbe vozidla
Kožou potiahnutý volant a radiaca páka

3-ročná záruka alebo 100.000 km
Predaj
FOR CARS s.r.o.
Ádorská ul. 4/795
Dunajská Streda
SK - 929 01
Ďalšie možnosti voliteľnej výbavy žiadajte od autorizovaného predajcu.
Vyhradzujeme si právo zmeny cien, výbavy a technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. For Cars s.r.o. (Xenon, 03.08)

www.tata.sk

